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Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 23 september 2009 
 

Jong in Beusichem (20 punten) 

 

Onderwerpen Punten 

Speelplekken/activiteiten 

 Speel- en spelmogelijkheden voor jeugd tussen 10-18 

 Speeltuin? 

 Sportfaciliteiten jongeren behouden/verbeteren 

 

Toelichting: 

Pannaveldje, skaten 

8 

Eigen plek jeugd  Meent 

 Wat gaat goed en moet blijven? Een hangplek voor jongeren. De Meent is een 

uitstekende plek. Weinig mensen hebben er last van geluidsoverlast 

 Een eigen plek voor de jeugd van Beusichem 

 De Meent beter benutten om jongeren (12-18) een plek te geven (honk), skate-

plaats of halfpipe-baan 

 

Toelichting:  

Samen oppakken/bouwen. Opvang jeugd 11-15, 16+. Eigenaresse Blusser: pachter. Plek 

samen creëren. Behoeftegericht! 
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Plek voor jong en oud 

 Wat gaat goed en moeten we behouden? Eetcafé de BGlusser. Jong en oud komt 

daar samen. Zorgt ervoor dat jongeren in het dorp blijven en voor cohesie 

 Behoud dorpshuis. Verenigingen en dorpsgebeuren 

 

Toelichting: 

Niet stoffig. Door iets samen te doen in gesprek komen. Blusser? 
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Woonruimte 

 Woonruimte voor jongeren 

 Opvang of toekomst voor zorgkinderen in eigen dorp 

 

Toelichting: 

1. Culemborg > Utrecht > Amsterdam  Leegloop Beusichem 

2. Weinig huurwoningen/dure starterswoningen 

3. Gebrek aan activiteiten? 

4. Wachtlijsten/loting. Kansen voor goedkopere woningen (a la ‘Studentenhuizen’) 
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Beusichem ben je samen (13 punten) 

Onderwerpen Punten 

Activiteitenkalender 

 Centrale activiteitenkalender. “Dorpskalender” (online, centraal punt zoals Golff, 
Immink en de Br…) 

 Organiseren van themadagen/avonden voor verschillende leeftijdsgroepen over 
diverse onderwerpen bijvoorbeeld computer/internet voor ouderen, 
muziek/kunst/… 

 Organiseren van ‘kleinere’ dorpsevenementen zoals fietstocht, wandeltocht en 
workshops zoals koken, schilderen 

Toelichting: 

Er gebeurt veel in het dorp;. Actueel, interactief forum en dus ook voor jongeren 
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Ken je buren 

 Cultuur: lokale geschiedenis, lokale gebruiken 

 Opzetten van website en forum voor inwoners tbv informatie uitwisseling en 
vragen / discussies 

 Ken je buren: Mini bijeenkomsten, buurtbarbeque’s, versier je buurt, koniginnedag, 

 1-2 maal per jaar informatie avonden organiseren voor nieuwe inwoners door 
‘oude’ inwoners eventueel met excursie/rondleiding  

Toelichting:  

Buurtactiviteiten, dorpsverhalen van ‘oude’ inwoners voor ‘nieuwe’ inwoners 
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Markt meer gebruiken voor dorpsactiviteiten 

 Pluspunt: markt ook voor sociale cohesie 
Toelichting: 

Muziekkoepel  sociale cohesie 
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Dorpsschoonmaakdag 

 Dorp schoon maken en houden . Zoveel houden schoon 
Toelichting: 

Betrek lagere school/jongeren 
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Briefjes waarvan onduidelijk is bij welk thema ze horen 

 Subsidie verenigingen behouden (lijm van dorp) 

 Pluspunt: supermarkt! Ook voor sociale cohesie 

 Supermarkt in centrum houden (voorziening en ontmoeting) 
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Beusichem door en door (45 punten) 

 

Onderwerpen Punten 

Doorgaand verkeer door Beusichem 

 Verkeersplannen afstemmen met bewoners 

 Eerst verkeersplan dan pas woningen bouwen 

 Verkeersveiligheid rondom basisschool en kinderdagverblijf  Veiliger 
doorstroming voor fietsende ouders en fietsende kinderen 

 Verkeerssituatie rondom school! 

 Verkeersplan Hoogehendijck niet via Nieuwstraat (Eric) 

 Verkeersveiligheid wordt zeer onveilig met plan hooghendijck. Oplossing: eerste 
verkeersplan “Goudapool Coffeng” (?) 

 Ganssteeg Verkeersdrempel tussen ganzenhof en Bosschaertsstraat 

 Rondweg. Veiliger en snellere doorstroming tussen provinciale weg en veerpont 

 Verkeersveiligheid: Snelheidsbeperkende maatregelen, bijvoorbeeld drempels op 
‘doorgaande’ wegen zoals Beijentstraat, (Beurden…) Molenweg 

 Verkeer hoeveelheid snelheid 

 Eénduidigheid in verkeersmaatregelen. Op de Beijerdstraat (voorrangsweg) zijn alle 
kruisingen voorzien van haaientanden en voorrangsborden behalve bij de kruisint 
richting ’t Hof van Beusichem. Daar zijn geen haaientanden op de weg 
aangebracht, dit is verwarrend. 

 Onveilige kruispunten. Inventariseren. Spiegels/snoeien/rotonde 

 Rondweg 

 Snelheid uit de (vaak smalle) in/uitgaande wegen halen (drempels etc.) 

  
Toelichting: 

Mogelijke alternatieven/betere oplossingen? 

Integrale plannen maken! 
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Parkeerplaatsen in het dorp 

 Plek v.d. supermarkt niet handig. Weinig parkeren. Mogelijkheid tot verplaatsen? 

 Wegen verstoppen door geparkeerde auto’s. Veel groen dat tot over de weg hangt 

 Lelijke vrachtwagenparkeerplaats als je het dorp binnen komt 
Toelichting: 
School, markt, oranjestraat 
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Verkeersveiligheid markt 

 Onveilig op markt. Bij Golff ontstaan gevaarlijke situaties met oversteken (Met 
kinderen) Achter de auto, met fietsen oversteken. Oplossing: zebrapad tussen kerk 
en pad naar nieuwe wijk, langs blusser. Dit voorkomt dat op  meerdere plaatsen 
overgestoken wordt en de auto’s afremmen! 

 Zebrapad op de markt 
Toelichting: 
Verbeteren i.v.m. schoolkinderen 

11 

(Groen) onderhoud 

 Asfalt uit plantenbakken/verkeersobstakels halen en er opnieuw grond en planten 
in planten. Doorbewoners zelf laten verzorgen / aanplanten. Één of meer 
bewoners kunnen een plantenbak adopteren bijv. Evt. tuincentrum de Graaf 
vragen voor sponsoring of evt. bewoners vragen om stekken 

 Naast glasbakken prullenbak plaatsen voor deksels/doppen zodat ze niet op de 

0 
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grond of in de bosjes worden gegooid 

 Bewoners betrekken bij onderhoud groen. (nu zonde van goedkope aanplant) 

 Graag vooraf melding van het schoonmaken van straten (door vrachtwagen) zoals 
in Culemborg. Dan kunnen we de auto’s elders parkeren. Knelpunt is: wanneer de 
straat volgeparkeerd staat, kan de veegmachine zijn werk niet doen. Gevolg is 
maandenlang een smerige goot langs het trottoir, waardoor het regenwater niet 
goed weg kan. Oplossing: vooraf aankondigen middels borden en/of krantenberich, 
zoals in Culemborg 

Speelplaats 

 Speelplekken oude kern. Nu schoolplein. Mag dat? Plaats maken nieuwbouwwijk 

 Bankjes op het hofplein bij de zandbak zodat de ouderen er kunnen zitten en 
tegelijkertijd kunnen de (klein) kinderen in de zandbak spelen 

 Speeltuin verbeteren (werkgroep, geld verzamelen, onderhoud) 

 Speeltuin geld. Hoe staan de plannen? 

 Speeltuin beter onderhouden: al paar maal geld gevraagd aan bewoners. Nog niet 
gerealiseerd. 

 ’s Nachts in het weekend in de speeltuin en vernielingen van bezoekers die uit de 
Blusser komen. Meer politie patrouilles! 

 Meer speellocaties dan wel huidige speeltuin beter verzorgen/bijhouden 

 Speelveld en materiaal onderhouden/repareren. Doelen (tbv voetbal) bij speelveld 

 Voor hofplein: zandbak bijhouden en plaatsen van een bankje voor ouders en 
oppassers. Er wonen veel gezinnen met kinderen op het hofplein. 

Toelichting: 
Veilig bereikbaar, geen vernielingen, ook bij school een speelplaats?!, Hangplek voor 
jongeren apart van speelplaats. Bankjes op Hofplein zetten zodat ouders / verzorgers er 
kunnen zitten terwijl kinderen spelen 
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Basisschool 

 Basisschool Beusichem en Zoelmond samenvoegen! Tussen Zoelmond en 
Beusichem nieuwe moderne school! 

 Basisschool behouden, en zo nodig combineren met Zoelmond. School hoort bij 
dorp. 

 Basisschool . Wachtplaats voor ouders aan de Wielstraat. Zebra onveilig 

 Nieuwe basisschool. Duidelijkheid naar de ouders 
Toelichting:  

Halen en brengen 
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Hondenpoep bij school 

 Hondenuitlaat gedrag. Hondentoilet 
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Locatie basisschool 

 

Toelichting: 

Is die nog wel geschikt zoals die nu is gesitueerd? 
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Briefjes die niet direct onder één van de thema’s vallen: 

 Politie wat zichtbaarder. Na 1,5 jaar nog nooit politie gezien 

 Goede mix sociale bouw (in stijl dorp) 

 Dorpskarakter is kern van het dorp. Nieuwbouw qua stijl op aanpassen 

 Recreatie ruimte voor wandelen uiterwaarden 
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Briefjes op flap ‘Overig’ 

 Beusichem is dorp. Niet willen concurreren met bijvoorbeeld Culemborg qua faciliteiten 

 Toerisme stimuleren, terrassen faciliteren 
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Aanmeldingen uitwerken leefbaarheidsplan Beusichem /  

opzetten leefbaarheidsprojecten 

 

Jong in Beusichem  
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Beusichem ben je samen 
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Beusichem door en door  
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Geïnteresseerd in dorpsbelangenorganisatie:  
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Ook opgegeven als geïnteresseerde voor uitwerken leefbaarheidsplan/opzetten 

leefbaarheidsprojecten: 
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